Kallelse/föredragningslista
2018-06-15

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel
Tid: kl. 09:00-12:00
Plats: Borgsalen

Ledamöter
Kristina Karlsson (C)
Lena Persson (L)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Mikael Delin (S)
Marianne Kierkemann (M)
Erland Linjer (M)
Gunnar Andersson (S)
Ann-Charlott Mankell (M)
Ronny Löfquist (S), vice ordförande
Mikael Kahlin (-)
Ersättare
Rie Boulund (M)
Christian Lidén (C)
Johnny Rosenberg Bodmar (KD)
Kerstin Zander (S)
Gun-Britt Löfdahl (S)
Birgitta Gustafsson (L)
Turid Ravlo Svensson (S)
Monica Hansson (C)
Rose-Marie Henriksson (S)
Roland Thörner (MP)
Eva M Larsson (MP)
Övriga
Patrik Dahlqvist Jönsson, Nämndtjänsteman
Rose-Marie Persson, Områdeschef
Maria Nilsson, Utvecklingsstrateg, Hälso- och sjukvård
Mats Emanuelsson, Controller
Britta Engvall , Utvecklingsledare, Hälso- och sjukvård
Henrik Lindstedt, Avd chef/utvecklare, Hjälpmedelscentrum Halland
Karin Nordstrand, Hälso o sjukvårdsstrateg, Hälso- och sjukvård

Ulrika Jörgensen (M), ordförande

Sofia Nygren, sekreterare
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1.

Närvaro vid sammanträdet
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
 medge att Knut Slettengren (M) får delta vid dagens
sammanträde

2.

Justering 2018
HNH180001
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
utse Ronny Löfquist (S) att jämte ordförande justera protokollet.

3.

Godkännande av föredragningslistan 2018
HNH180002
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
 godkänna inkomna handlingar och anmäla dessa till protokollet

4.

Mats Emanuelsson

Betalningsmodell 2019
HNH180010

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
 fastställa betalningsmodellen för år 2019.
Sammanfattning
Nämnden ska årligen besluta om betalningsmodell för nästkommande år.
Modellen
ligger till grund för hur prissättningen görs i praktiken. Beslut gällande
betalningsmodellen har informerats vid nämnden den 27 april 2018.
Beslutsunderlag
 Betalningsmodell 2019
 Betalningsmodell 2019 med indexuppräkning
Expedieras till
Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa

5.

Patrik Dahlqvist Jönsson
och Rose-Marie Persson

Avtal om samverkan kring
hjälpmedelsförsörjning
HNH180011

Förslag till beslut
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel beslutar att:
-uppdra till parterna att revidera avtalet om samverkan i gemensam
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hjälpmedelsnämnd utifrån utvärderingens rekommendationer (daterad 201704-24).
-revideringen inte omfattar fördelningsnyckeln gällande de ekonomiska
förutsättningarna
-arbetsgruppen ska bestå av tjänstemän från samtliga kommuner och
regionen.
Sammanfattning
Region Halland och kommunerna i Halland har sedan 2001 ett avtal om samverkan
kring hjälpmedelsförsörjning. Samverkan regleras genom ett avtal som utvärderades
under 2017. Utvärderingen visar på ett behov av att revidera avtalet utifrån dagens
språkbruk och förutsättningar. Förslag till beslut om revidering presenteras för den
Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och Hjälpmedel den 14 december 2018.

Beslutsunderlag
 Avtal om samverkan kring hjälpmedelsförsörjning - tjänsteskrivelse
Expedieras till
Laholms kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun,
Varbergs kommun, Kungsbacka kommun

6.

Ekonomi och budget 2019
HNH180013
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
- anta budget för hjälpmedelsverksamheten för år 2019.
Sammanfattning
Samtliga intäkter som är en del av beställningen till driftnämnden redovisas
under
den gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel.
Intäkter från brukare och verksamheter för försäljning och hyror av
hjälpmedel är
intäkter som ligger under den gemensamma nämnden, eftersom dessa är
intäkter på
utförande som ryms inom samverkansavtalet.
Budgetförslaget innehåller inspel från utföraren för att kunna möta
prognostiserade
volymökningar.
Beslutsunderlag
 HNH180013 Ekonomi och budget 2019
 Ekonomi och budget 2019
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Expedieras till
Regionstyrelsen, Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa, Laholms
kommun, Halmstads kommun, Hylte kommun, Falkenbergs kommun,
Varbergs kommun, Kungsbacka kommun.

7.

GDPR
HNH180014
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
 utse Carina Sigridsson, Partner och Sebastian Arnoldt, Associate,
TechLaw Sweden AB, Saltmätargatan 3 A, 111 60 Stockholm,
organisationsnummer 559019–5029, till dataskyddsombud för
nämndens personuppgiftsbehandling retroaktivt från och med 25 maj
2018.

Sammanfattning
Dataskyddsförordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) började
gälla 25 maj 2018 inom hela EU. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de
grundläggande principer som anges i dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar
personuppgifter. Inom Region Halland är nämnderna personuppgiftsansvariga inom
sina egna områden. Personuppgiftsbiträden är leverantörer som exempelvis lagrar
och säkerhetskopierar vår information enligt den personuppgiftsansvariges
instruktioner.
Inom Region Halland pågår ett projekt som ska säkra att regionen uppfyller
dataskyddsförordningens krav. Projektet leds från Regionkontoret och representanter
från alla förvaltningar ingår.
Beslutsunderlag
 Dataskyddsförordningen

8.

Revidering av delegationsordning pga
GDPR
HNH180015
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att: •
- nuvarande delegation om att utse PUL-ombud tas bort
- delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter samt överklagande
av sådana beslut.
- delegera skyldigheten att föra registerförteckning och tecknandet av
personupp¬giftsbiträdesavtal.
Sammanfattning
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels delegationsordning
behöver revideras med utgångspunkt i att Dataskyddsförordningen eller
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GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla 25 maj 2018 inom
hela EU. All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande
principer som anges i dataskyddsförordningen. Dataskydds-förordningen
gäller för alla myndigheter, företag och organisationer som behandlar
personuppgifter. Inom Region Halland är nämnderna
personuppgiftsansvariga inom sina egna områden. Personuppgiftsbiträden är
leverantörer som exempelvis lagrar och säkerhetskopierar vår information
enligt den personuppgiftsansvariges instruktioner.
Beslutsunderlag
 Delegationsordning reviderad 2018-06-15
 Revidering av delegationsordning
Expedieras till
-

9.

Indikatorrapporter i hemsjukvården 20172018

Britta Engvall

HNH170004
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.
Beslutsunderlag
 Indikatorrapport maj 2018

10.

Henrik Lindstedt, HMC.

NYSAM- rapporten - Info

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.

11.

Bemanning sommaren 2018
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.

12.

Hemsjukvården i Halland -Laget runt
HNH150011
Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att
 anteckna informationen till protokollet.
Sammanfattning
Återrapportering från respektive politiker samt regionens tjänsteman.
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13.

Information till nämnden 2018
HNH180004

Förslag till beslut
Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att


anteckna informationen till protokollet.

Sammanfattning
 Återkoppling från studiebesöket i Köpenhamn gällande välfärdsteknik
 Återkoppling från funktionshinderskonferensen i Båstad
 HiCube
Beslutsunderlag
 Inspirationsresa med fokus på välfärdsteknik

14.

Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Gemensam nämnd för Hemsjukvård och hjälpmedel beslutar att:
 godkänna inkomna handlingar och anmäla dessa till protokollet.
Anmälningar
 HNH180003-9 Regionfullmäktige § 26, Region Hallands
årsredovisning 2017 med regionpolitisk debatt
 HNH180003-10 Regionfullmäktige § 27, Revisionsberättelse 2017
 HNH180003-11 Regionfullmäktige § 28, Beslut om ansvarsfrihet
 HNH180003-12 Regionfullmäktige § 29, Resultathantering för 2017
 HNH180003-13 Uppföljningsrapport 1, 2018
 HNH180003-14 § 30, Uppföljningsrapport 1 till och med mars 2018
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